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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GRBCI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-24/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  06.06.2012. 
  

ZAPISNIK 
SA 27. SJEDNICE VMO GRBCI  

 
27. sjednica VMO Grbci održana je 30.05.2012. (srijeda) s početkom u 19:00 sati u 

prostorijama MO GRBCI, Dražička 4. 
 

Sjednici su bili nazočni: 

 Tomo Abramović, predsjednik VMO  

 Marin Zubović, član VMO  

 Zdravko Francetić, član VMO 

 Milan Bačić, zamjenik predsjednika VMO  

 Dalibor Farkaš, član VMO.  

 Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 
 

Ostali nazočni: 

 Milenko Silov, predsjednik NK "Grbci 2000" 

Sjednici nisu bili nazočni: 

 - 
 

Usvajanje zapisnika s 26. sjednice VMO Grbci održane 23.04.2012. g. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Sudjelovanje ekipa MO Grbci na Danima Sv. Vida – 2. lipnja  
2. Pripreme za realizaciju Dana MO Grbci i programa sporta – 9. lipnja 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

 

AD 1 

G. Abramović je izvijestio prisutne vijećnike da su formirane ekipe MO Grbci za boćanje, kartanje i 
potezanje konopa koje će učestvovati u sportskim igrama mjesnih odbora povodom Dana Sv. Vida 
koji će se održati 2. lipnja na prostoru SD "Zamet". Predložio je da svi vijećnici dođu taj dan na 
Zamet radi podrške našim sportašima te druženja s ostalim mjesnim odborima.  
 
Zaključak: Vijećnici su navedeno primili na znanje i složili se s prijedlogom g. Abramovića. 
 
AD 2 

G. Abramović izvijestio je prisutne vijećnike da su pripreme za realizaciju programa Dan mjesnog 
odbora i programa sporta u završnoj fazi. Program će se održati od 8. do 10. lipnja. Naručeni su 
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pehari za boćare i nogometaše, dogovorene su donacije (Silov gradnja) i sponzorstvo (konoba 
"Ugor"), u pripremi su pozivnice za svečanu sjednicu te plakati, a tajnica je prijavila javno 
okupljanje MUP-u. U suradnji s  BK "Grbci" organizirat će se boćarski turnir, a u suradnji s NK 
"Grbci 2000" i malonogometni turnir za dječake do 9 godina na kojem će učestvovati i ekipa 
dječaka sa Grbaca. S tamburašima Zavičajnog kluba "Slavonija" dogovoren je nastup za subotu 9. 
lipnja u 20 sati. 
 
G. Abramović je zamolio vijećnike da svakako dođu na otvaranje boćarskog turnira u subotu 9. 
lipnja u 9 sati jer će nakon toga trebati počistiti košarkaško igralište te na njemu postaviti šator, 
stolovi i klupe te suncobrane. 
 
Zaključak: Vijećnici su navedene informacije primili na znanje. 

 
AD 3 

G. Abramović je obavijestio prisutne da je iz "Čistoće" stigao dopis u kojem je navedeno da će biti 
vraćene baje za kućno smeće na stare lokacije u ulice Pazinsku i Buzetsku. Međutim, neće biti 
vraćene u ulicu Borik iz tehničkih razloga. Tamo se učestalo parkiraju vozila i otežan je ulaz u 
ulicu. Nije baš zadovoljan s tim rješenjem, ali smatra da je nakon toliko pregovaranja ipak nešto 
postignuto. Pokušat će se uvesti red u parkiranje preko Direkcije za prometno redarstvo, a onda 
opet pokušati dogovoriti ulaz "Čistoće" u tu ulicu. 
 
Zaključak: Vijećnici su se složili s prijedlogom g. Abramovića, 

 
. 
 

Sjednica je završila u 21:00 sat.                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar: 
Vesna Širola, referent za mjesnu 

samoupravu 
 

Predsjednik VMO Grbci:  
Tomo Abramović 

 

 


